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মাওলানা সাঈদুল্লাহ রহ. এর সাথথ আমার পবরচয় 

মাওলানা সাঈদুল্লাহ ভাইথয়র সাথথ আমার পবরচয় তখন থথথক, যখন মাদাথর ইলমীথত 

কবতপয় তাবলবুল ইলম আমাথক বববভন্ন ইলমী ও তারববয়াবত মজবলথস অংশগ্রহথের 

জনয দাওয়াত বদথয়বিল। ঐ সমস্ত মজবলথসর উথেশয বিল, বকিু বনববাবচত তাবলবুল 

ইলমথক নবাগত জীবথন আধুবনক মতবাথদর সাথথ পবরচয় করাথনা এবং এগুথলাথক 

ইসলাথমর কবি পাথথর যাচাই করাথনা। মাওলানা সাঈদুল্লাহ ভাই এই মজবলসগুবল 

বাস্তবায়থনর বযাপাথর ভীষে অবভলাষী ও অগ্রগামী বিথলন। তার কারে বক বিল? এ 

প্রথের উত্তর বতবন বনথজই বদথতন-...! 

    

রাবশয়ার ববরুথে বজহাথদ অংশগ্রহে 

বতবন বলথতন: যখন থথথক তাাঁর অনুভব করার বয়স হল, তখন থথথকই বতবন বনথজর 

পবরবাথরর মাথে বজহাথদর চচবা থপথলন। তার বপতা মরহুম মাওলানা ইউসুফ রহ. একবি 

ধমবীয় রাজননবতক দথলর থকন্দ্রীয় থনতাথদর একজন বিথলন। যখন আফগাবনস্তাথন 

সববপ্রথম বজহাদ শুরু হয়, তখন বতবন বনথজথদর দলথক এই বজহাথদ স্বশরীথর অংশগ্রহে 

করার প্রস্তাব থপশ কথরন। (বকন্তু আজকাল দুবনয়ায় থযখাথন সকল সম্প্রদায় 

বনথজথদরথক নতুন শাসনবযবস্থার অনুগামী কথর বনথয়থি, থসখাথন ধমবীয় রাজননবতক 

দলগুথলাও বনথজরাই বনথজথদর গলায় থগালামীর থববি পথি রথয়থি। সুতরাং...) থসখাথন 

তাাঁর বপতার দ্বীবন জামাথতর অবস্থান বিল এই থয, তারা পাবকস্তান রাথের আইথনর 

বভতথর থথথক রাজননবতক, চাবরবিক এবং অথবননবতক সাহাযয করথব। বকন্তু মরহুম 

মাওলানা ইউসুফ রহ. তাথদর বসোথের সাথথ একমত হথত পারথলন না। সুতরাং বতবন 

তাাঁর সমমনা বচোর অবধকারী অনযানয থনতারা এই ফায়সালা কথরন থয, তাাঁরা 

আলাদাভাথব বজহাথদ স্বশরীথর অংশগ্রহে করথবন। এরপর যখন এই পবরবস্থবতর সংবাদ 



 

 

 

তাাঁর দথলর থলাথকরা জানথত পারল, তখন তারা তাথদর দল থথথক এ সমস্ত থনতাথদর 

থবর কথর বদল। 

অত:পর যখন সমথয়র সাথথ সাথথ বজহাথদর দাওয়াত এ পবরমাে িবিথয় পিল থয, 

তখন এই দ্বীবন জামাথতর সাথথ সম্পকব রাথখ এমন অথনক থলাক আলাদাভাথব বজহাথদ 

স্বশরীথর অংশগ্রহে করা শুরু কথর বদথয়থি, অনযবদথক পাবকস্তান রােও এ বসোে 

বনথয়থি থয, তারা তাথদর রাজননবতক পবলবস ও স্বাথথবর বনবমথত্ত পাবকস্তাবন বাবহনীর 

তত্ত্বাবধাথন রাবশয়ার ববরুথে লিার জনয বজহাদী জামাত গঠন করথব। তখন থসই দ্বীবন 

জামাতও বনয়মতাবিকভাথব বনথজথদর বজহাদী শাখা প্রবতষ্ঠা করল এবং মাওলানা 

সাঈদুল্লাহ ভাইথয়র সম্মাবনত বপতাথক পুনরায় তাথদর দথল থযাগদাথনর জনয দাওয়াত 

বদল, বকন্তু বতবন তা প্রতযাখান কথরন। 

মাওলানা ইউসুফ সাথহব রহ. বজহাথদর সাথথ এমনভাথব সমৃ্পক্ত হথয় বগথয়বিথলন থয, 

বতবন এই পববি দাবয়ত্ব আদাথয়র বনবমথত্ত বনথজর মূলযবান সময়সহ সকল বযবক্তগত 

সহায়-সম্পবত্ত বববলথয় থদন। মাওলানা সাঈদুল্লাহ ভাই বথলন থয, তাাঁথদর জবম-জমা ও 

গাবি বিল, বকন্তু এগুথলার প্রায় সবগুবলই বজহাথদর কাথজ বযয় কথর থদন। আফগাবনস্তান 

গমথন ইচু্ছক যুবথকরা তাাঁথদর ঘথর একবিত হত, তখন তাাঁথদর সকল খরচাবদ তাাঁর 

সম্মাবনত বপতা বহন করথতন। মুজাবহদরা থয শুধু তাাঁথদর ঘথর একবিত হথতন ববষয়িা 

এমন নয়, বরং তাাঁথদর পাঠাথনার বযবস্থাও করথতন। বদথনর প্রচন্ড গরম থহাক বা অধব 

রাথতর ঠান্ডা থহাক সাঈদুল্লাহ ভাইথয়র সম্মাবনতা মাতা মুজাবহদথদর থখদমথত থলথগ 

থাকথতন। এিা তাাঁথদরই কাজ বিল বথি! সাঈদুল্লাহ ভাইথয়র সম্মাবনত বপতা শুধু 

বজহাথদর রাস্তায় বনথজর জান, মাল কুরবানী বদথয়ই ক্রাে বিথলন না বরং বনথজর 

সোনাবদথকও এই পথথরই পবথক বাবনথয় বিথলন। সুতরাং বতবন শশশথবর িথদাময় 

বয়থসই সাঈদুল্লাহ ভাইথক বজহাথদর প্রবশক্ষে বদথয় বিথলন এবং বববভন্ন রাোঙ্গথন পাবঠথয় 



 

 

 

বিথলন। এমবনভাথব সাঈদুল্লাহ ভাই শুরু থথথকই বজহাথদর ময়দানগুথলার সাথথ পবরবচত 

বিথলন। আর এই ধারাবাবহকতা বনজ এলাকার প্রবসে মাদরাসার দরথস থনযামী থথথক 

ফাথরগ হওয়ার আগ পযবে জাবর বিল। 

 

কাবির বজহাথদ অংশগ্রহন 

মুজাবহদথদর থচিা-প্রথচিা, আফগান জনগথের কুরবানী ও উম্মাথত মুসবলমার 

পৃষ্ঠথপাষকতার ফলশ্রুবতথত রাবশয়ার পরাজয় হয় এবং আফগাবনস্তান বজহাথদর একবি 

থকন্দ্রববদুথত পবরেত হয়। থখলাফতবযবস্থা ববলুবির পর উম্মাথত মুসবলমার জনয 

বজহাথদর ময়দাথন এই প্রথম অথনক বি ববজয় হাবসল হয়। যখন পাবকস্তান ও 

আথমবরকা বনজ বনজ স্বাথথবর বভবত্তথত বজহাদ থথথক ফাথয়দা থনওয়ার থচিা করবিল। 

এমতাবস্থায় পাবকস্তান রাথের জনয দুবি সমসযা বিল- 

এক. আফগাবনস্তাথনর বৃহৎ মুজাবহদীন শসনযদল ইসলাম ববজথয়র স্বপ্ন ও বজহাদী 

প্রবশক্ষে দুথিা ববষয় সাথথ বনথয়ই এথসবিল। পাবকস্তান রাথের আইন-কানুন থযথহতু 

কুফর ও বশরথকর উপর প্রবতবষ্ঠত বিল, তাই এখানকার শাসকথদর মথন এই সমস্ত 

মুজাবহদীথনর ভীবত থচথপ বসল। (পাথি না আবার তাাঁরা পাবকস্তান দখল কথর বথস।) 

দুই. তারা বনথজথদর জাতীয় স্বাথথব-প্রকৃতপথক্ষ থসনাপবতথদর ও রাজনীবতববদথদর বযবক্ত 

স্বাথথবর কারথে কাবির সমসযার সমাধান করা িািাই ধারাবাবহক এক জখম চলমান 

রাখার পথ থবথি বনল। সুতরাং পাবকস্তান রাে (বাবহযকভাথব) কাবির বজহাথদর দরজা 

খুলল। 

থযখাথন অনযানয বজহাদী গ্রূপও কাবির অবভমুখী হথয়থি, থসখাথন মাওলানা সাঈদুল্লাহ 

ভাইও অবধকৃত কাবিথর যান। বতবন আমাথক এক-দুইবার কাবির বজহাথদর ববস্তাবরত 

কাবহনী শুবনথয়থিন। বকন্তু দুভবাগযবশত: আমার এই থমািাদাথগর কথাগুবল িািা অনয 



 

 

 

থকান বকিু মথন থনই, যা কমপথক্ষ বজহাথদর সাথথ সমৃ্পক্ত সাধারে থলাথকরও জানা 

থাথক। উদাহরেস্বরুপ: থসখাথন প্রথবথশর জনয কতবদন তুষাথরর পাহাথির উপর 

ধারাবাবহক সফর করথত হথয়থি, অবধকৃত কাবিথরর থগাপন আস্তানায় অবস্থান, 

কাবিথরর জনসাধারথের সাথথ সম্পকব, বহদু শসনযথদর সাথথ যুে, আত্মৎসগব ও 

কুরবানীর কাবহনী...! 

 

বজহাথদর বযাপাথর উথদ্বগ 

বতবন বলথতন: আবম যখন দ্বাদশ থেেীর তাবলবুল ইলম বিলাম, তখন আবম কাবুল 

ববজথয়র সু-সংবাদ পাই। বকন্তু কবতপয় মুজাবহদ গ্রুথপর মাথে ক্ষমতার লিাইথয়র 

কারথে তা থবশী সময় স্থায়ী হয় নাই। পাশাপাবশ কাবির বজহাথদর সূচনা হয়। তখন 

পাবকস্তানী সম্প্রদাথয়র মাথে নতুন থচতনা ও আথবগ বিল। 

এ সমথয়র মাথেই সাঈদুল্লাহ ভাইথয়র বকিু উথদ্বগ থদখা থদয়। বকন্তু তা দূথর বথস নয় 

বরং বজহাথদর ময়দাথন থাকা অবস্থাথতই। তাাঁর উথদ্বগ বিল এই থয, থয পবরমাে কুরবানী 

যুবথকরা থপশ করথি, এই পবরমাে থতা ফলাফল হাবসল হথচ্ছ না! থযন থকান অদৃশয 

শবক্ত মুজাবহদথদর উথেশয পূরথে বাাঁধা বদথচ্ছ। 

এই জনয কাবির থথথক প্রতযাবতবথন তাাঁর খুব আফথসাস বিল। এমনবক বতবন শরীয়ত ও 

বজহাদ বনথয় নতুন কথর পিা-শুনা করার সংকল্প কথরন। এজনয বতবন বনজ এলাকার 

এক মসবজথদ অধযয়থনর জনয বনথজথক ওয়াকফ কথর থদন। যথথি পবরমাে অধযয়ন 

করার পরও বতবন থকান ফলাফথল থপৌিাাঁথত পারবিথলন না। যার কারথে তার সম্মাবনত 

বপতা পরামশব বদথলন থয, যবদ অধযয়নই করথত হয়, তাহথল বনয়মতাবিক দ্বীবন বশক্ষা 

বযবস্থা চালু রাখি না থকন? তখন বতবন বপতার পরামশব কবুল কথর বনথলন এবং আমার 

থসৌভাগয বিল থয, আমরা দু‘জন একই জাবময়ায় ভবতব হথয়বিলাম। 



 

 

 

থযমনিা আবম উপথর বথল এথসবি থয, তাাঁর সাথথ আমার প্রথম পবরচয় হয় জাবময়ার 

িািথদর তত্ত্বাবধাথন আথয়াবজত মজবলথস। বকন্তু এখন তাাঁর থস জাবময়ায় পিা-শুনার 

লক্ষয শুধু ঐবতহযগত আথবগ থথথক ইলথম দ্বীন হাবসল করা নয় বরং বজহাথদর পুথরা 

বযাপারিা সমাধান করা উথেশয।  

 

তাাঁর বপতার সাথথ সাক্ষাৎ 

ঐ মজবলথস আমার তাাঁর বপতার সাথথ সাক্ষাৎ হয়, বকন্তু আমার অেদৃববি কম থাকার 

দরুন তাাঁর যথাযথ মূলযায়ন করথত পাবরবন। তাাঁর বপতা একজন আবলম ও মুজাবহদ 

বিথলন। বকন্তু বাবহযকভাথব বতবন একজন সাধারে ও অক্ষম মানুথষর মত বিথলন। 

মানুষথদর সাথথ এমনভাথব বমশথতন থযন বতবন বকিুই না আর যার সাথথ বমশথিন 

বতবনই সববকিু। সম্মাবনত বপতার এসব গুোবলী তাাঁর থিথল সাঈদুল্লাহও হুবহু 

থপথয়বিথলন। মহান আল্লাহ তায়ালা আমাথদরথক সুদর চবরথি চবরিবান হওয়ার 

তাওবফক বদন, আমাথদর সকল ত্রুবি-ববচুযবত ক্ষমা কথর বদন এবং তাাঁর সম্মাবনত 

বপতাথক সোনথদরথক তারববয়াত করার উত্তম প্রবতদান বদন।...আমীন ইয়া রাব্বাল 

আলামীন 

 

জীবথনর গতানুগবতক ধারার অধযয়থনর পর 

মাথে মাথে ববরবত বদথয় বদথয় দুই-বতন সিাহবযাপী এই মজবলসগুথলাথত দুবনয়াথত 

প্রচবলত বববভন্ন মতবাদথক থখালাসা করার জনয শরীয়থতর বযাপাথর প্রাজ্ঞ উলামাথয় 

থকরাম ও আধুবনক জ্ঞান-ববজ্ঞাথন পারদশবীথদরথক দাওয়াত করা হত। পাশাপাবশ 

তাবলবুল ইলমথদরথক এ ববষয়বস্তুর উপর বলবখত বকতাবাবদ অধযয়ন করার জনয থদয়া 

হত। এই সমস্ত মজবলথস অংশগ্রহথনর পর আমার ও সাঈদুল্লাহ ভাইথয়র দৃঢ় ববশ্বাস 



 

 

 

হথয় বগথয়বিল থয, দুবনয়ার মাথে প্রচবলত আধুবনক শাসনবযবস্থা সমূ্পেবই ইসলাথমর 

সাথথ সাংঘবষবক। চাই তা গনতি থহাক বা পুাঁবজবাদ থহাক অথবা পবিমা বশক্ষাবযবস্থার 

শাসনবযবস্থা থহাক বা অনয থকান শাসনবযবস্থা থহাক... এই শাসনবযবস্থা আমাথদর নয়। 

তার আববস্কারক হল পবিমারা, যারা ঔপবনথববশক যুথগ থজারপূববক মুসবলম রােগুথলাথত 

এই শাসনবযবস্থা চালু কথরবিল এবং অদয যুগ পযবে মুসলমানথদর মধয থথথক এমন 

একবি প্রজন্ম শতরী করথত সক্ষম হথয়থি, যারা ঔপবনথববশক যুগ পার হথয় যাবার 

পথরও স্বইচ্ছায় ও আগ্রথহর সাথথ থসই শাসনবযবস্থাথক গ্রহে কথর বনথয়থি। আর 

মুসবলম জনসাধারে না চাইথলও তারা থজার-জবরদবস্ত পূববক তা তাথদর উপর চাবপথয় 

বদথয়থি। 

আমাথদর দৃঢ় ববশ্বাস আথরা পাকাথপাক্ত হথয়থি থয, যতক্ষে পযবে এই সমস্ত পািাথতযর 

শাসনবযবস্থাথক সমূথল উপথি থফথল থদয়া না হথব, ততক্ষে পযবে এই জবমথন আল্লাহর 

কাবলমা বুলদ হথব না এবং নবুয়থতর পেবতথত থখলাফত বযবস্থা প্রবতবষ্ঠত হথব না। 

তাওহীথদর সাথথ কখথনা বশরক একবিত হথত পাথর না। আধুবনক পবিমা 

শাসনবযবস্থাথক ইসলামী বানাথনার জনয লাথখা বার প্রথচিা করা যাথব বকন্তু থয বজবনস 

মূলগতভাথবই নাপাক, তা ঐ সময় পযবে পাক হথব না, যতক্ষে না তার আসল 

প্রকৃবতথক পবরবতবন করা হথব। যখন পবিমা শাসনবযবস্থা দুবনয়াথক এমনভাথব 

বনষু্ঠরতার জাথল আবে কথর থফথলথি থয, তার শাসনবযবস্থার আসল প্রকৃবত কখথনাই 

বদলাথনা সম্ভব নয়, যতক্ষে পযবে পবিমাথদর কতৃবত্ব প্রবতবষ্ঠত থাকথব। 

যবদও এই ফলাফল থকান নতুন ববষয় নয়। এ বযাপাথর কত সংখযক উলামাথয় থকরাম 

ও বচোববদরা থয কথা বথলথিন, তার থকান ইয়াত্তা থনই। বকন্তু আবত্মক প্রশাবে হাবসল 

করার বনবমথত্ত অেতপথক্ষ সাঈদুল্লাহ ভাইথয়র মত তাবত্ত্বক বযবক্তর জনয জরুরী বিল থয, 

বতবন প্রথতযক মাসআলার গভীথর থপৌথিাঁ, তারপর তাথত হুকুম লাগাথবন। উলামাথয় 



 

 

 

থকরাথমর রাহনুমায়ী বনথবন। শাস্ত্রববথশষজ্ঞথদর কাি থথথক মূল ববষয় জানথবন। 

বকতাবাবদ অধযয়ন করথবন। অত:পর থকান ফলাফথল থপৌিাাঁথবন। এিা আমার জনয 

খুবই থসৌভাথগযর ববষয় বিল থয, বতবন এই সফথর আমাথক সাথথ বনথয় থবর হথয় 

বগথয়বিথলন। 

 

মাদরাসার খসিা 

আধুবনক পবিমা শাসনবযবস্থার জীবনধারা অস্বীকার করার পর এখন এই বচো এথস 

বভি করল থয, এই ভাবনাথক বকভাথব বযাপকভাথব িবিথয় থদয়া যায়? সমাথজর মাথে 

পবরবতবন আসথব বকভাথব? অধযয়ন ও অনুসন্ধান করার সমথয় এই কথাও ভালভাথব 

বুথে এথসবিল থয, উম্মাথতর সমসযাবলীর সমাধানও আহলুল হল্ল ওয়াল আকদ তথা 

সমাথজ বসবাসরতথদর মাথে যারা প্রভাব ও ক্ষমতা রাথখ এমন সৎ ও ভাল সদসযরাই 

করথবন। আর আহলুল হল্ল ওয়াল আকথদর গুরুত্বপূেব সদসয হথলন উলামাথয় থকরাম। 

তাাঁরাই আবিয়াথদর উত্তরাবধকারী। তাাঁরাই কুরআন-সুন্নাথতর জ্ঞান বাহক। তাাঁথদর কাথিই 

সমাজ পবরবতবথনর গুিধন আথি। তাাঁরাই উম্মাথতর আশা-ভরসাস্থল। 

গভীর বচো-ভাবনা ও অনুসন্ধাথনর পর মথন হল থয, প্রথতযক এলাকার কবতপয় 

উলামাথদর সাথথ সম্পকব করা উবচত। যাথদর সামথন বতবমাথন প্রচবলত আধুবনক 

শাসনবযবস্থার স্বরুপ উথন্মাচন করা হথব এবং তাাঁথদরথক প্রস্তুত করা হথব থয, তাাঁরা 

তাথত খুব গভীর বচো-ভাবনা ও অনুসন্ধান কথর আমাথদরথক জানাথব থয, এই 

শাসনবযবস্থা বক ইসলামী হথত পাথর!? এখন যবদ তাাঁরা আশ্বস্ত হথত পাথর থয, তা 

থকানভাথবই ইসলামী হথত পাথর না, তাহথল থতা এই শাসনবযবস্থার ববকল্প খুজাঁথত হথব 

এবং প্রথতযক থলনথদথনর থক্ষথি “সবঠক ইসলামী বভবত্ত” এর উপর মজবুতভাথব আমল 

করথত হথব। সাঈদুল্লাহ ভাইথয়র এক ববথশষ বাকয বিল, যা বলথত বলথত বতবন বনজ 



 

 

 

হাত দ্বারা বনিয়তার ইশারা করথতন। আর তা হল “ইসলাথমর বযাপাথর থকান প্রকাথরর 

আথপাস-রফা করথব না বরং  
َ

وَنََوَل
ُ
اف

َ
َ َيخ ِئم 

َ
 َل

َ
ْوَمة

َ
ل  অথবাৎ ‘তারা থকান বনদুথকর বনদার ভয় 

করথব না’ এমন গুেওয়ালা হথয় যাও”। 

বতবন এই উথেথশয সফল হওয়ার বনবমথত্ত একবি মাদরাসা প্রবতষ্ঠা করার প্রথচিা শুরু 

কথর বদথলন। সকাল-সন্ধযা এই বচোয় ববথভার থাকথতন থয, তাাঁর পাঠযসূবচ বক রকম 

হথব? তাাঁর উস্তাদ থকাথায় থথথক পাওয়া যাথব? তাবলবুল ইলমথদরথক বকভাথব বনববাচন 

করা হথব? তা থকান এলাকায় প্রবতবষ্ঠত করা হথব? তাাঁর বযবস্থাপনা বকভাথব হথব? 

ইতযাবদ...! দীঘব সময় বনথয় তার খসরা/বচি শতরী করথলন। বতবন ববস্তাবরত এক 

পাঠযসূবচও ববনযস্ত কথরবিথলন। বকন্তু দূভবাগযক্রথম বতবন আমাথক পানবন। অনযানয সাথীরা 

এ থক্ষথি তাাঁর ববথরাবধতা করল। মাদরাসা চালাথনার জনয বতবন সামথব অনুযায়ী আহথল 

ইলম ও জনবহনতষীবৃথদর সাথথ উপথদশমূলক খুব পরামশব করথলন। জাবময়া থথথক 

ফাথরগ হওয়ার কথয়ক বির পূথববই একবি দ্বীবন মাদরাসার বযবস্থাপনা ও মযাথনজথমন্ট 

এই উথেথশযই সম্পন্ন কথরবিথলন। পাশাপাবশ উলামাথয় থকরাম, আসাবতজা ও সামথববান 

বযবক্তথদর সাথথ সুসম্পকব বজায় থরথখবিথলন। 

তাাঁর বচোভাবনায় ভববষযথত মাদরাসার দুবি শাখা থখালার পবরকল্পনা বিল।  

এক. ফাথরগীন উলামাথদর জনয। যার মাধযথম উম্মাথত মুসবলমাথক আগত নতুন 

পবরবস্থবত ও তাথত করেীয় বক? এ সম্পথকব ধারো বদথত সংবক্ষি থকাসব চালু করা হথব। 

দুই. সাধারে তাবলবুল ইলমথদর জনয। যার মাধযথম দরথস থনযামীর সাথথ সাথথ তাবলবুল 

ইলমথদরথক আধুবনক দুবনয়ার বাস্তবতা এবং তার বযাপাথর ইসলাথমর দৃবিভবঙ্গ 

সংথবদনশীলতার সাথথ বশক্ষা থদওয়া হথব। 

 

এ সববকিুই আল্লাহ তায়ালার ববধানাবলী বাস্তবায়থনর জনয 



 

 

 

এই সববকিু প্ল্যান বাস্তবায়থনর জনয বতবন শুরু থথথকই একবি সময় বনধবাবরত কথর 

থরথখবিথলন। যবদ এই সমথয়র বভতথর সফল হথত পাথরন থতা বঠক আথি নতুবা বতবন 

পুনরায় বজহাথদর ময়দাথন বফথর যাথবন। থকথনা? এই জনয থয, তাাঁর এ সকল থচিা-

প্রথচিা বজহাথদর জনযই থতা বিল, যাথত বজহাথদর ফলাফল লাভ করা যায়। তাাঁর এই 

আমথলর দৃিাে এমন বিল থয, থকান জায়গায় বকিু থলাক নামায আদায় করার জনয 

মসবজথদ থগল, বকন্তু মসবজদ থথথক থবর হথতই সামথনর বাজাথর পাপাচার ও অবাধযতা 

ইবাদথতর মাধযথম তাথদর অবজবত আমল ও তাকওয়াথক নি কথর বদল। 

এখন যবদ থকউ ভাথব থয, নামাথযর উথেশযাবলী থতা থসই সমথয়ই পূেব হথব, যখন 

বাজাথরর পাপাচার ও অবাধযতা সমূথল বনিঃথশষ কথর থফলা হথব। আর থসজনয থস বচো-

ভাবনা শুরু কথর বদল। বকন্তু এ সমথয়র মাথেই থস আযাথনর আওয়াজ শুনথত থপল, 

তখন বক তাাঁর জনয জাথয়জ হথব থয, থস নামায পিার পবরবথতব বাজাথরর সংথশাধথন 

বনথয়াবজত হথব!? 

বযস! এভাথবই বতবন বনথজর জনয একিা সময় বনধবারে কথর থরথখবিথলন থয, যবদ এই 

সমথয়র মথধয সমাথজর মাথে ঐ কাজ করথত না পাথরন যা বজহাথদর জনয জরুরী, 

তাহথল বতবন বজহাথদর আহবাথন লাব্বাইক বথল বজহাথদর ময়দাথনর বদথক থবর হথয় 

যাথবন, থযন দুবনয়া থথথক কুফরী শাসনবযবস্থা সমূথল উপথি থফলথত পাথরন। থকননা, 

বজহাদ বযতীত অনয বযবক্তগত উথেযাগ এ থক্ষথি ফলপ্রসু হথব না। আর এ ববষয়বি থতা 

থকান মনুষয বচো-ভাবনা থথথক নয় বরং বজহাদ থতা আল্লাহ তায়ালার এক বচরেন 

হুকুম। 

মহান আল্লাহ তায়ালা দ্বীথনর বযাপাথর ভুল-ভ্রাবে থথথক থবথচাঁ থাকার জনয বববভন্ন 

উপকরে থরথখথিন। এ জনয মাওলানা সাঈদুল্লাহ ভাই ইলথম শরীয়থতর এই সংজ্ঞা বার 

বার বলথতন: “ইলথম শরীয়ত ওই ইলমথক বথল যার দ্বারা আল্লাহ তায়ালার বববধ-



 

 

 

ববধাথনর বযাপাথর আল্লাহর উথেশয বনধবাবরত হয়”। সুতরাং যবদ আল্লাহ তায়ালা নামাথযর 

আথদশ বদথয় থাথকন, তাহথল নামাথযর দ্বারা উথেশয বক? আর তা থক, বকভাথব, কখন 

আদায় করথব? এই ববষয়গুবল শরীয়ত সুস্পি কথর। এই রকম বজহাথদর বযাপাথরও 

শরীয়ত সব বকিু সুস্পি কথর। 

থযথহতু মাওলানা সাঈদুল্লাহ ভাইথয়র জীবথনর উথেশযই বিল আল্লাহ তায়ালার হুকুম 

বাস্তবায়ন। এই জনয কাবির বজহাদ থথথক বফরার পর থথথক বনথয় জাবময়া থথথক 

ফাথরগ হওয়া পযবে বববভন্ন ইসলামী ববষয়াবদ, ববথশষকথর বজহাথদর বযাপাথর বুবনয়াবদ 

বকতাবাবদ অধযয়ন করথত লাগথলন। আমার খুব ভাল কথরই মথন আথি থয, বতবন ইমাম 

মুহাম্মাদ রহ. এর বকতাব ‘বকতাবুস বসয়ার’ এর বযাখযাথক বনজ জামাথতর িািথদর সাথথ 

মুযাকারার পেবদথত পিথতন এবং মাসআলার মমব উোথর খুব বচো-ভাবনা করথতন। 

আর বজহাদ থতা আল্লাহ তায়ালার হুকুম, তাহথল তা থথথক বকভাথব ববরত থাকা থযথত 

পাথর! মাদরাসার থয খসিা বতবন থপশ কথর বিথলন, তা কখথনা বজহাথদর ববপরীথত বিল 

না। বরং তা বজহাথদর জনয সহায়ক ও সাহাযযকারী বিল। অথবা বলা হথব থয, তা 

বজহাথদর হুকুম বাস্তবায়থনর একবি প্রবক্রয়া বিল। থকননা, এিা থতা তাাঁর মবস্তথস্ক বেমূল 

বিল থয, শরীয়থত বজহাদ শথের সববপ্রথম প্রথয়াগস্থল হল বকতাল বফ সাবববলল্লাহ তথা 

আল্লাহর রাস্তায় সশস্ত্র যুে করা। আর এিা থতা থকান ভাথবই সম্ভব নয় থয, মূল 

বজহাদথক অবনবদবি সময় পযবে তার একবি শাখার জনয মুলতবব রাখা হথব! 

 

বজহাদও শরীয়থতর অনুগামী 

যখন মাদরাসা প্রবতষ্ঠার প্রথচিার বনধবাবরত সময় থশষ হথয় থগল এবং তা হওয়ার 

সম্ভাবনা থদখা থগল না, তখন বতবন ময়দাথনর বজহাথদর অবভমুখী হথলন। বকন্তু এবার তা 

থকান তানযীথমর/সংগঠথনর অধীথন নয়, যা থকান রােীয় প্রবতষ্ঠাথনর বনষু্ঠরতায় আিকা 



 

 

 

পথি আথি। বরং তাগুতী শাসনবযবস্থার বদীদশা থথথক স্বাধীন হথয়, তাথদরথক খতম 

করার এবং তাথদর জায়গায় আল্লাহর কাবলমা বুলদ করার জনয বতবন সববদা এ কথার 

পুনরাবৃবত্ত করথতন: “এবার থতা আমাথদর বজহাদ করথত হথব বকন্তু (তা যথাযথ পন্থায় 

হথত হথব) অথবাৎ ভালভাথব যাচাই-বাচাই ও পরীক্ষা-বনরীক্ষা কথর। যবদ থকাথাও 

শরীয়থতর ববপরীত থকান কাজ হয়, তাহথল আমরা এমন বজহাদথক সমথবন কবর না। 

থকননা, আমাথদর শরীয়ত প্রথতযক তানযীম/সংগঠন ও আমীথরর ইমারত থথথক থবশী 

বপ্রয়। আল্লাহর শরীয়ত সকল আইন-কানুন ও প্রবতষ্ঠান থথথক বহু উথবব। যবদ যাচাই-

বাচাই করা সম্ভব না হয়, তাহথল অন্ধ অনুসরেও করা যাথব না। থয উথেথশয বাইয়াত 

ও শপথ থনওয়া হয়, যবদ থস উথেশযই পুরা না হয়, তাহথল এই বাইয়াত ও শপথথর বক 

অবস্থা হথত পাথর?”  

আর মহান আল্লাহ তায়ালার শুকবরয়া থয, বজহাথদর ভূবমথত তাাঁর সম্পকব এমন এক 

গ্রুথপর সাথথ হথয়থি, যারা তাাঁর থচথয়ও থবশী তাাঁর উথেথশযর সাথথ সংযুক্ত বিল। সতয 

পথথর অবভযািী এই অবস্থর রুথহর স্বীয় মানবসকতা সম্পন্ন নতুন সাথী বমথল থগল। 

প্রথমবদথক তাাঁর আরব মুজাবহদথদর বযাপাথর বকিু সংশয় বিল থয, তাাঁথদর দৃবিভবঙ্গর 

মথধয বািাববি আথি অথবা তাাঁরা তাাঁথদর মতবাথদ থগািামীর বশকার অথবা আরব 

হওয়ার কারথে অহংকাথর বলি ? বকন্তু বতবন যখন শায়খ আবতয়যাতুল্লাহ এবং শায়খ আবু 

ইয়াহইয়া রাবহমাহুমুল্লাহথদর মত আল কাথয়দার উলামা এবং অনযানয থনতাথদর  

সংস্পথশব আসথলন, “তখন তাাঁথদরথক খুব মধযপন্থী ও থখাদাভীবতসম্পন্ন থপথলন। থকান 

ববষথয় ফায়সালা বদথত তািাহুিা কথরন না। থয ববষথয় জাথনন না, থস ববষথয় স্পি কথর 

বথল থদন ‘জানা থনই’। থকান মতাদথশবর সাথথ সম্পকব রক্ষাকারীথদর সাথথ তাাঁথদর থকান 

পক্ষপাবতত্ব থনই আবার দুশমবনও থনই।” যখন তাাঁথদর বযাপাথর তাাঁর খুব ইতবমনান 

হাবসল হয়, তখন তাাঁথদর সাথথ পারস্পাবরক সহথযাবগতার চুবক্ত কথরন। 



 

 

 

বকন্তু বতবন বজহাথদর ময়দাথনও ইলথম শরীয়ত থথথক অমথনাথযাগী থাকথতন না। 

অবধকাংশ সময় অধযয়থন বযয় করথতন। তাাঁর বনয়ম বিল থয, যতক্ষে পযবে বকতাবথক 

ভালভাথব অধযয়ন কথর থশষ না করথতন, ততক্ষে পযবে থকান ধরথের মেবয করথতন 

না। শুধু একবার অধযয়ন করাথকই যথথি মথন করথতন না। এ সমথয়র মাথেই বতবন 

একবদন আমাথক বলথলন: “উম্মাথত মুসবলমার মাথে প্রচবলত অনযানয বচোধারা ও 

মতবাদ সম্পথকব অধযয়ন করা জরুরী। তাই আসুন এক কাজ কবর- আপবন অমুক 

ববষয়বি অধযয়ন করুন আর আবম অনয একিা ববষয় অধযয়ন কবর। তারপর আমরা 

এথক অপরথক বনথজথদর অধযয়থনর সার-সংথক্ষপ ও ফলাফল সম্পথকব অবগত কবর। 

তাহথল অল্প সমথয়র মাথে আমাথদর অবধক অধযয়ন হথয় যাথব”। এরই ফলশ্রুবতথত 

আবম গাথমবদ মতবাদ সম্পথকব অধযয়ন করা শুরু কথর বদলাম। আর বতবন বহযবুত 

তাহরীথরর প্রবতষ্ঠাতা ইমাম তাকী উেীন নাবহানী রহ. এর বকতাবাবদ অধযয়ন করা শুরু 

কথর বদথলন। তািািা বুবনয়াদী বকতাবাবদর মাথে উসুথল বফকথহর একবি বকতাবও 

বনববাচন করলাম। আমরা দু‘জন এক অংশ কথর পথি বনতাম অত:পর প্রথতযথকই বক 

বুথেবি তা বেবনা করতাম। আর যবদ থকাথাও কাথরা বভন্ন বযাখযা হয়, তাহথল পরস্পর 

আথলাচনা কথর সমাধান কথর বনতাম। 

দবক্ষে ওয়াবজবরস্তাথনর রাজধানী ওয়ানায় অবস্থান কাথল একিা দীঘব সময় পযবে থরান 

হামলা প্রবতহত করার জনয হযরত সালমান ফারসী রাবয. এর সুন্নাত খদক খনথনর 

কাথজ বনথয়াবজত বিথলন। বকন্তু এত কবঠন থমহনত করা সথত্ত্বও থকান না থকান বকতাব 

অধযয়ন করা অবযাহত বিল। ইলথমর সাথথ এমন বনমগ্নতা খুব কম সাথীথদর মাথেই 

থদখথত থপথয়বি! 

 

সংথশাধথনর প্রবল ইচ্ছা ও সতযকথন 



 

 

 

পশতুন সম্প্রদাথয়র রীবত-থরওয়াথজর মাথে শপবিক সম্পবত্তথত থমথয়থদরথক থকান অংশ 

থদওয়া হত না, অথচ তা আল্লাহ তায়ালার সুস্পি ববধান। বতবন বলথতন: “আবম বপতার 

ইথেকাথলর পর ওয়াবরশথদর মাথে সম্পবত্ত বন্টথনর সময় শুধু ভাইথদর অংথশর সাথথ 

থবানথদর অংশও বদথত হথব এ বসোে বদথয়ই ক্ষাে থাবকবন বরং তা বাস্তবায়থন সরাসবর 

বযবস্থা বনথয়বি। এমনবক গ্রাথমর মসবজথদ পযবে থঘাষনা কথর বদথয়বি”। বতবন আথরা 

বথলন: “এর ফলশ্রুবতথত গ্রাথমর কবতপয় অনযানয থলাকও তাাঁথদর থবানথদর অংশ 

থদওয়ার অঙ্গীকার করথলন”। 

এমবনভাথব থশষবার বজহাথদর থবর হওয়ার পূথবব বতবন স্বীয় বপ্রয় বনকিাত্মীয়, গ্রামবাসী, 

বনু্ধ-বান্ধব ও সম্মাবনত আসাবতযাথয় থকরামথক সথববাতভাথব প্রকাথশয বজহাথদর দাওয়াত 

বদথয়বিথলন। অথচ সাম্প্রবতককাথল বজহাথদর দাওয়াত থদওয়া রাবশয়ার ববরুথে যুে করা 

এবং কাবির বজহাথদর থথথকও থবশী সঙ্গীন বা মারাত্মক বযাপার হথয় দাবিাঁথয়থি। 

সংথশাধথনর এই পেবত শুধু দলবেভথব বিল না বরং বযবক্ত পযবাথয়ও সংথশাধথনর ধারা 

বজায় বিল। এ বযাপাথর আবম বনথজ সাক্ষী। একবার বতবন আমার এখাথন এথসবিথলন, 

এরই মথধয নামাথযর সময় হথয় থগল। তখন আমরা নামায আদাথয়র বনবমথত্ত মসবজথদর 

বদথক রওয়ানা বদলাম। যাওয়ার সময় রাস্তায় বতবন আমায় বলথলন থয, তুবম বনজ 

সোনথক বনথজর সাথথ মসবজথদ বনথয় যাও না থকন? অনয এক সময় তাাঁর মথন হল থয, 

আবম আমার মাতা-বপতাথক থসই পবরমাে আদব-সম্মান কবর না থয পবরমাে করা 

দরকার। বকন্তু তাৎক্ষবনক আমাথক বকিু বলথলন না। বরং বকিু সময় পথর যখন সুথযাগ 

হল, তখন আিথরর নামাথযর পর তালীথমর মাথে আদাবুল বুখারীর অধযায়গুথলা 

পিথলন। যার মথধয মাতা-বপতার আদব সংক্রাে বেবনা বিল। তাাঁর এই আচরে আমার 

উপর খুব গভীর প্রভাব থফথলথি। 



 

 

 

বজহাথদর ময়দাথনও সংথশাধথনর এই ধারা অবযাহত বিল। বজহাথদর ময়দাথন আবম 

নবাগত হওয়ার কারথে বকিু হুকুম-আহকাম আমার জানা বিল না। থতা বতবন আমাথক 

সরাসবর বকিু না বথল দরথসর ফাাঁথক ফাাঁথক খুব আরাথমর সাথথ থসই সমস্ত হুকুম-

আহকাম বেবনা কথর বদথতন। আমার জানা বিল থয, এ গুবল আমাথক উথেশয কথরই 

বলা হথচ্ছ। বকন্তু থকান ধরথনর সম্মানহাবন করা বযতীত। 

সতয সব সময় তাাঁর বনকি অবতশয় বপ্রয় বিল। একবার উথল্লবখত মাদরাসার  

বযবস্থাপনার জনয আবথবক সম্পদ বািাথনার লথক্ষয থকান বযবসায় িাকা খািাথনার এবং 

তা থথথক লাভবান হওয়া সংক্রাে কথা-বাতবা চলবিল। যখন বতবন ববস্তাবরত বজজ্ঞাসা 

কথর জানথত পারথলন, তখন বুেথত পারথলন থয, তাথত সুথদর বমেে থাকথত পাথর। 

বতবন আমাথক বলথলন: থসখাথন িাকা খািাথনা উবচত হথব না। এমবনভাথব বতবমাথন 

প্রচবলত কৃবষ সংক্রাে এক মাসআলার বযাপাথর আমার বপতাথক সুবনবিতভাথব বথল 

বদথলন থয, তা আমাথদর উলামাথয় থকরাথমর বনকি সহীহ নয়। অথচ আমার বপতা 

থথথক তাাঁর আশা বিল থয, বতবন মাদরাসায় সহথযাবগতা করথবন। সতযকথথনর থক্ষথি 

আমার বনু্ধত্ব বা কাথরা আবথবক সহায়তার আশা তাাঁথক সতয বলা থথথক ববরত রাখথত 

পারত না। 

 

ইলথমর সনদ বা তাাঁর উপর আমল 

মাওলানা সাঈদুল্লাহ ভাই সনদ পাওয়ার জনয জাবময়ায় ভবতব হনবন বা সনথদর প্রবত তাাঁর 

থকান আগ্রহ বিল না। বতবন বলথতন: বনু্ধ-বান্ধব ও আসাবতয়াথয় থকরাম গতানুগবতক 

বশক্ষা থশষ করার জনয আমার বপিথন থলথগ থাকথতন। বকন্তু আমার এথত থকান আগ্রহ 

বিল না। তাাঁর প্রবথন্ধর বশথরানাম “আেজবাবতক আইন ও শরীয়থত শাসনবযবস্থার 

আঞ্চবলক কমব” বিল। বতবন আথরা বলথতন “আেজবাবতক আইন শরীয়থতর ভাল 



 

 

 

মুকাববলা বক করথত পারথব! তা থতা আমার দৃবিথতই থকান গুরুত্ব রাথখ না। আসল থতা 

হল ইসলাম।” আথরকবার এ কথা বলথলন থয, “আবম আমার প্রবথন্ধ পুথরা কথা বলখথত 

পাবরবন, যবদ বলখতাম তাহথল থতা থস প্রবন্ধ গ্রহেথযাগয-ই হত না। আমার দৃবিথত 

আধুবনক শাসনবযবস্থাথক যারা থমথন বনথয়থি তারা শরীয়থতর অবস্থানথক হজম করথত 

পারথব না”। তারপর প্রবন্ধ থপশ করার পূথবব আথরা একবার বলথলন থয, “আমার 

ইতবমনান হথচ্ছ না, আবম বক এ প্রবন্ধ থপশ করা থিথি বদব না?” আবম পীিা বদথত 

লাগলাম। এিা ওই সমথয়র কথা যখন বতবন বজহাথদর উথেথশয মাদরাসা প্রবতষ্ঠা করার 

জনয প্রথচিারত বিথলন। থযথহতু এতিুকু সময় বিল থয, বতবন প্রবন্ধ বলখথবন, তাই বতবন 

বলখথলন। নতুবা তা ঐ রকম হত, থয রকম বতবন আমার সাথথ কথরথিন। 

তারপর আবম বজহাথদর ময়দাথন কথয়ক মাস কাবিথয় বফথর আসলাম এবং দুবনয়াবী 

কাজ-কারবাথর মশগুল হথয় থগলাম। বকিুকাল পর বতবনও বফথর আসথলন এবং আমাথক 

তৎপর করথত লাগথলন থয, বজহাথদর জনয আবার কখন থবর হব? তখন আবম বললাম 

থয, আমার বচোভাবনায় মুয়ামালা দুরস্ত করার জনয থয পবরমাে সময় প্রথয়াজন বিল, 

তার থথথক থবশী থলথগ থগথি। পাশাপাবশ আবম কথা থঘারাথনার জনয বললাম: “বকন্তু 

খুশীর কথা হল থয, আবম কতক প্রবথন্ধ প্রথম হথয়বিলাম”। বতবন এ কথা শুনার পর 

মুবারকবাদ থদওয়া থতা দূথর থাক, বরং স্বীয় থচহারা অনয বদথক বফবরথয় বনথলন। যার 

মাধযথম আমার প্রবত সুস্পি বাতবা বিল থয, উম্মাথত মুসবলমাহ জ্বথল-পুথি মরথি, আল্লাহ 

তায়ালা হুকুম বরবাদ হথচ্ছ আর তুবম স্বীয় সনথদর উপর খুশী হথচ্ছা! এিা থকান 

ধরথনর ইসলামী ইলম?  

মাওলানা সাঈদুল্লাহ ভাই-ই আমাথক সববপ্রথম বজহাথদর ময়দাথনর বদথক বনথয় 

বগথয়বিথলন। জাবময়াথত ইলথম দ্বীন হাবসল করার জনয ভবতব হথয় বিথলন। বযস! আল্লাহর 

থমথহরবানী বিল থয, তাাঁর বথদৌলথত আল্লাহ তায়ালা আমাথক দ্বীথনর পথথ চলার 



 

 

 

তাওবফক বদথয়থিন। আর সাঈদুল্লাহ ভাইথয়র মত থযাগয সাথী বদথয়বিথলন। বযবন 

আমাথক দ্বীথনর সথববাচ্চ চূিা বজহাথদর রাস্তা থদবখথয়থিন। বযবন মানবসক পযবায় থথথক 

শুরু কথর আমলী পযবায় থপৌঁিা পযবে আমাথক সঙ্গ বদথয়থিন। 

 

উত্তম গুোবলী 

তাাঁর দৃবিথত দুবনয়ার থকান গুরত্ব বিল না। বাবহযকভাথবও না আভযেবরেভাথবও না। 

থলৌবককতা থথথক দূথর থাকথতন, সাদা কাপি পবরধান করথতন, সাদাবসদা খাবার 

থখথতন ও অল্পতুথি জীবন-যাপন করথতন। বতবন থযন এই দুবনয়ার মাখলুক বিথলন না, 

বরং দুবনয়াথত থাকথতন বঠক বকন্তু তাাঁর রুহ থযন স্বীয় পূববসূরীথদর সাথথ ভ্রমন করত। 

তাাঁর থিাি ভাইথয়র মাথেও অথনক উত্তম গুোবলী বিল, থস বজহাথদর জনয থবর হথয়বিল 

এবং খুব দ্রুত শহীদ হথয় বগথয়বিল। তাাঁর এই ভাই রাথত সকল সাথীথদর থথথক আথগ 

থজথগ তাাঁর কাপি ধুথয় বদথতন। তাাঁরা দুই ভাই-ই থখদমথত অগ্রগামী বিথলন। 

মহান আল্লাহ তায়ালা তার মাতা-বপতার উপর সন্তুি হথয় যান, যারা তাাঁথদর 

সোনথদরথক এমন তারববয়াত কথরথিন। আর এই বংশ আমাথদর জনয অনুসরেীয় এক 

বাস্তব নমুনাই বথি। 

শাহাদাত 

সাঈদুল্লাহ ভাই ওয়ানা থাকথতই পাবকস্তাবন-আথমবরবকথদর থরান হামলার বনশান 

হথয়বিথলন। কতক সাথী থসখাথনই শহীদ হথয় বগথয়বিথলন, যার মথধয সাঈদুল্লাহ 

ভাইথয়র থিাি ভাইও শাবমল বিথলন। তাাঁর থিাি ভাই বি ভাইথয়র মতই উত্তম 

গুোবলীর অবধকারী বিথলন এবং থখদমথত অগ্রগামী থাকথতন। যখন সাঈদুল্লাহ ভাই 

মারাত্মক আহত হথলন, তখন তাাঁর মাথায়ও প্রচন্ড আঘাত থলথগ বিল এবং এক পা 

হািুাঁর উপর থথথক নি হথয় বগথয়বিল। খুব কথি বদনাবতপাত করথতন। বকন্তু শাবররীক 



 

 

 

কি থথথকও তাাঁর থবশী থপথরশানী বিল থয, বতবন অনযানয সাথীথদর মত থকন শহীদ 

হথত পারথলন না! বপিথন থকন রথয় থগথলন!! তারপর বলথতন: “আসথল আল্লাহ তায়ালা 

পববি এবং পববি বজবনসথক বতবন গ্রহে কথরন। আমার মথধয থস সমস্ত শববশি থনই”। 

এই অক্ষমতা ও আল্লাহ তায়ালার প্রবত সন্তুবির অবস্থায় বতবন দুবনয়া থথথক ববদায় 

বনথয়থিন। মহান আল্লাহ তায়ালা আমার ভাইথক শহীদথদর কাতাথর শাবমল কথর বনন 

এবং জান্নাথতর সুউচ্চ মযবাদা তাথক দান করুন। .... আমীন ইয়া রাব্বাল আলামীন। 

 

থশষ কথা 

এই সংবক্ষি ভাঙ্গাথচারা শোবলী ও দূববল সৃ্মবত শবক্ত বদথয় সাঈদুল্লাহ ভাইথয়র 

জীবনবৃত্তাথের হক আদায় করথত পারথবা না। তথব আবম দুয়া কবর বতবন থযমন জীববত 

অবস্থায় আমাথদর জনয বাবতস্বরুপ বিথলন, বঠক থতমবন তাাঁর শাহাদাথতর পথরও তাাঁর 

জীবথনর বকিু সৃ্মবতবচহৃ অনযথদর জনয চলার পথথর মশাল থহাক। থসই পথ যার থশষ 

গেবয দুবনয়ার মাথে থখলাফত প্রবতষ্ঠা করা ও পরকাথল আল্লাহ তায়ালার সন্তুবি হাবসল 

করা। ... আমীন ইয়া রাব্বাল আলামীন।  


